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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Неотменима част от техноло-

гията за производство на лозов поса-
дъчен материал е напояването. Науч-
ната информация относно управление-
то на поливния процес в лозовото вко-
ренилище обаче е крайно недостатъч-
на, особено за условията на широко
разпространеното днес микронапоява-
не. С цел подобряване на поливния ре-
жим на лозовото вкоренилище, в райо-
на на гр. Плевен, България, е проведе-
но изследване за определяне стойнос-
тите на биофизични коефициенти K (Z,
R, KP и KC), участващи в емпирични
формули за изчисляване евапотранс-
пирацията (ETC) от метеорологични
фактори (Ф) от вида .
Опитите са изведени във вкоренилище-
то за производство на лозов посадъчен
материал на експерименталната база
на Института по лозарство и
винарство-Плевен, през периода 2007-
2014 г. Напояването е капково, като
през първата половина на вегетацион-
ния период са извършвани и освежи-
телни поливки чрез микродъждуване.

Irrigation is indispensable part of
the technology for production of grapevine
planting material. However, there is lack
of scientific information concerning
irrigation management in the vine nursery,
especially under the widely used
nowadays microirrigation.

For improving the vine-nursery irrigation
regime, a field trial was set in the region of
Pleven, Bulgaria. Subject of investigation
were the values of biophysical coefficients
K (Z, R, KP and KC), part of empirical
formulas of the type  for
calculating the crop evapotranspiration
(ETC) from meteorological factors (Φ).

The study was carried out in the
grapevine nursery of the Institute of
Viticulture and Enology - Pleven, in the
period 2007-2014.

The nursery was drip-irrigated combined
with cooling microsprinkler applications
during the first half of the vegetation
period. The variation in the estimated
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Установено е вариране в стойностите
на определените биофизични коефи-
циенти Z, KP и KC от един и същ поря-
дък (CVСР ≈ 0.30). По-голямо e варира-
нето при стойностите на R (CVСР ≈
0.54), вероятно в следствие на освежи-
телните поливки. Установено е, че
освежителните поливки увеличават
варирането в стойностите и на остана-
лите биофизични коефициенти. Избо-
рът на една от първите три формули за
изчисляване на ETС (Z, KP и KC ) зависи
най-вече от наличните метеорологични
данни.

Ключови думи: биофизични
коефициенти, евапотранспирация,
поливен режим, присадени калеми,
лозово вкоренилище

values of the biophysical coefficients Z, KP
and KC was of the same order (CVAV ≈
0.30). The variation of the R values was
greater (CVSR ≈ 0.54), probably due to the
cooling applications.

It was found that the cooling applications
increased the variation in the values of the
other biophysical coefficients as well.
Choosing one of the first three formulas
(using Z, KP and KC) for ETC calculation
should be based mainly on the available
meteorological data.

Key words: biophysical
coefficients, evapotranspiration, irrigation
regime, grafted cuttings, vine nursery

УВОД INTRODUCTION
Напояването на лозовите

вкоренилища, като част от тех-
нологията за производство на
лозов посадъчен материал,
оказва съществено влияние вър-
ху добива от присадени вкорене-
ни лози и тяхното качество.
Според Малтабар (1971) лозови-
те вкоренилища е задължително
да бъдат напоявани. Поливният
режим и методите за напояване
са предмет на изследвания с
цел подобряване водния режим
на присадените лозички във
вкоренилището и получаване на
висок процент първокласен
лозов посадъчен материал
(Магрисо и др., 1965; Магрисо и
др., 1968). Планирането и управ-
лението на поливния процес
зависят от правилното опреде-
ляне нуждите на лозовото вкоре-
нилище от вода, т.е. евапотранс-
пирацията на културата (ETC). За

The irrigation regime of vine
nurseries, as part of the technology
for production of grapevine
planting material, significantly
affects the yield and the quality of
the grafted vines.

According to Maltabar (1971) the
irrigation of grapevine nurseries is
obligatory. The irrigation regime
and the irrigation methods have
been studied in order to improve
the water regime of the grafted
vines in the nursery and to obtain
higher percentage of first-class
grapevine planting material
(Magriso et al., 1965; Magriso et
al., 1968). The planning and the
management of irrigation process
depend on the proper estimation of
the vine nursery water use, i.e. the
crop evapotranspiration (ETC).

There are numerous empirical
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изчисляване на ETC са разрабо-
тени множество емпирични фор-
мули, включващи различни харак-
теристики на културата и околната
среда.

Най-простата и все още
широко разпространена в Бълга-
рия формула обвързва евапо-
транспирацията на културата
(ETC) с един метеорологичен
фактор (Φ) (Давидов и
Гайдарова, 1983; Sharma, 1985)
и има следния вид:

formulas developed for ETC
calculation on the basis of various
characteristics of the crop and the
environment.

The simplest and yet
widespread in Bulgaria equation
correlates the crop
evapotranspiration (ETC) with a
single meteorological factor (Φ)
(Davidov and Gaydarova, 1983;
Sharma, 1985) as it follows:

където K е биофизичен коефи-
циент, който се определя опитно
за конкретни периоди от вегета-
цията на културата (K = ETC:Φ).
Ф може да бъде сумата от
среднодневните температури (°С)
за периода (K→Z); сума от сред-
нодневния дефицит на налягане-
то на водните пари (HPa) за пе-
риода (K→R); изпарението (mm)
от свободна водна повърхност
(K→KР); или еталонната евапо-
транспирация (mm) (К→KС).

Целта на представеното в
настоящата статия изследване е
да се определят биофизичните
коефициенти Z, R, KP и KC на
лозово вкоренилище за района
на гр. Плевен, България.

where K is a biophysical coefficient,
which is experimentally estimated
for specific intervals of the crop
vegetation period (K = ETC:F). Φ
can be the sum of the average
daily temperatures (°С) for the
interval (K → Z); sum of the
average daily water-vapor
pressure deficit (HPa) for the
interval (K→R); evaporation (mm)
from free water surface (K→KP); or
reference evapotranspiration (mm)
(K→KC).

The objective of the
presented in this paper research
was to estimate the biophysical
coefficients Z, R, KP and KC of
grapevine nursery for the region of
Pleven, Bulgaria.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
Изследването е проведено

в периода 2007-2014 г. във
вкоренилището за производство
на лозов посадъчен материал на
експерименталната база на

The study was carried out in
the grapevine nursery of the
Institute of Viticulture and Enology-
Pleven, in the period 2007-2014.

 KЕTC
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Института по лозарство и
винарство-Плевен. В представе-
ните резултати не са включени
данни от 2013 г. поради компро-
метиране на реколтата в след-
ствие на причини, които са извън
контролираните в този експе-
римент фактори. Опитът е зало-
жен със сорт Мискет кайлъшки,
присаден на подложката
Берландиери х Рипария СO4 с
последващо двукратно парафи-
ниране. Присадените резници са
засадени в лехи от по два реда
на дълбочина 15 cm при раз-
стояния на засаждане 7-8 cm
между резниците и 50 cm между
редовете в лехата. Разстоянието
между лехите е 2 m. Присадени-
те резници са снабдявани с вода
чрез система за капково напоя-
ване с по едно поливно крило на
леха, разположено между двата
реда лозички. Поливните крила
са с вградени през 15 cm капко-
образуватели с дебит 1.0 L h-1.
Обемът на подаваната поливна
вода е контролиран с водомер,
монтиран в началото на систе-
мата. През първата половина на
вегетационния период са извър-
швани освежителни поливки два
или три пъти на ден, съответно
преди обяд, на обяд и в сле-
добедните часове, които са с
размер 1-2 mm. За целта са
използвани микродъждовални
апарати „Water Bird VI Clasic”
(TORO) с дебит 156 L h-1 при 0.2
МРа налягане и радиус на дей-
ствие 5 m. Използвана е квад-
ратна схема на разполагане с

The 2013 data were ignored
because of crop compromising due
to reasons beyond the factors
controlled in this study.

The trial was set with the Muscat
Kailashki variety grafted on
Berlandiery x Riparia SO4
rootstock with subsequent double
wax sealing. The grafted cuttings
were planted in two-row raised
beds at depth of 15 cm and
planting distances of 7-8 cm
between the cuttings and 50 cm
between the rows. The distance
between the beds was 2.0 m.

The grafted cuttings were supplied
with water by a drip irrigation
system with one lateral per bed,
located between the two rows of
grapevines. The laterals had built-
in drippers at intervals of 15 cm
with flow rate of 1.0 L h-1. The
volume of the supplied irrigation
water was controlled by flow-meter
installed at the inlet of the system.
During the first half of the
vegetation period, cooling
microsprinkler application rates of
1-2 mm were realized two or three
times per day, respectively in the
morning, at lunchtime and in the
afternoon. “Water Bird VI Clasic”
(TORO) microsprinklers were used
for that purpose with flow rate of
156 L h-1 and 5 m radius of
operation at 0.2 МРа pressure
head. A square installation scheme
was used with 7 m distance
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разстояние между апаратите 7
m, при което поливаната площ
от един апарат е 49 m2, а интен-
зитетът на дъжда е 3.2 mm h-1.

През периода 2007-2008 г.
динамиката на почвената влаж-
ност е проследявана през вре-
меви интервали от 7-10 дни в
почвен слой с дълбочина 60 cm.
Пробите са вземани послойно
през 10 cm в три повторения и са
обработвани по класическия
тегловно-термостатен метод.
След всяко вземане на почвени
проби е реализирана поливка за
възстановяване на почвената
влажност до пределната полска
влагоемност (ППВ). Размерът на
поливките е изчисляван по
формулата (Джунински, 1980):

където Н е дълбочината на
активния почвен слой (m); α –
обемната плътност на почвата (g
cm-3); βППВ – e тегловната пре-
делната полска влагоемност на
почвата (%) и βC – фактическа
тегловна влажност (%).

В случая на лозово вкоре-
нилище обаче дълбочината на
активния почвен слой Н нарас-
тва с времето. Ето защо в перио-
да 2009-2014 г. размерът на вся-
ка поливка е изчисляван в съот-
ветствие с действителната дъл-
бочина на активния почвен слой
към конкретния момент. За опре-
делянето на Н във всеки един
момент е използвана емпирич-
ната формула (Tsvetanov and
Koumanov, 2011):

between the microsprinklers. Thus,
the area irrigated by one
microsprinkler was 49 m2, and the
rain intensity was 3.2 mm h-1.

During the period 2007-2008,
the soil moisture dynamics was
monitored at intervals of 7-10 days
to depth of 60 cm.

The samples were taken in triple
replicates at 10 cm increments and
were processed by the
conventional gravimetric method.
Water applications were realized
after each sampling for recovering
the soil moisture to field capacity
(FC). The application rate was
calculated using the formula
(Dzhuninski, 1980):

where H is the root zone depth
(m); α – bulk density of the soil (g
cm-3); βFC – was the gravimetric
field capacity (%), and βC – the
current gravimetric soil moisture
(%).

In the case of vine nursery,
however, the depth of the root
zone H increased over time.

Therefore, in the period 2009-2014
each application rate was
calculated in accordance with the
current depth of the root zone. The
current value of H was calculated
using the empirical formula
(Tsvetanov and Koumanov, 2011):
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където: Н – дълбочина на
активния почвен обем (сm); t –
време от засаждането на приса-
дените резници във вкоренили-
щето (бр. дни); а – дълбочина на
засаждане на резниците в
почвата (сm), в конкретния случай
а = 15сm; 45° – ъгъл спрямо
стъблото, под който растат
корените в почвата.

Евапотранспирацията на
вкоренилището е установена по
метода на водния баланс за
дълбочината на активния поч-
вен слой към текущия момент.
Воднобалансовите изчисления
са извършени по формулата:

където ЕТС – евапотранспира-
ция на вкоренилището (mm);
Wнач. – воден запас в активния
почвен слой с дълбочина H cm в
началото на периода, за който
се изчислява ЕТС (mm); Wкр. –
воден запас в активния почвен
слой с дълбочина Н (cm) в края
на периода, за който се изчисля-
ва ЕТС (mm); – сума от
поливните норми, подадени
през периода за навлажняване
до ППВ на активния почвен слой
(Н cm) (mm); i – номер на
поредната поливка; m – поливна
норма (mm); МВ – оползотворе-
ната част от падналите през
периода валежи (mm), изчисле-
на по Куманов (1995).

where: Н – depth of the root zone
(сm); t – time from planting the
grafted cuttings in the nursery
(number of days); а – planting
depth of the cuttings in soil (сm), in
this case а = 15сm; 45° – the
angle at which the roots grow,
measured towards the stalk.

The evapotranspiration of the
nursery was established by the
water balance method for the
current depth of the root zone
using the formula:

where ЕТС – evapotranspiration of
the nursery (mm); WINI – water
storage in the root zone of depth H
at the beginning of the interval for
which ETC was calculated; WEND –
water storage in the root zone of
depth H at the end of the interval
for which ETC was calculated;

– sum of the application
rates for the interval, wetting the
root zone to field capacity (mm); i
– number of the current application
rate; m – application rate (mm);
MR – the used portion of rainfalls
for the interval (mm), calculated
according to Koumanov (1995).
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Биофизичните коефициен-
ти Z, ETC, KP и R са изчислени
по формулата:

като за всеки от коефициентите
метеорологичният фактор Φ е
съответно:
Z – сумата от среднодневните
температури (°С) за периода;
ETC – еталонната евапотранс-
пирация ЕТ0 (mm) изчислена по
формулата на Blaney and Criddle
(1962):

където T – средната температу-
ра за периода (°С), р – отноше-
нието на сумата от дневните
часове за периода към общата
сума на дневните часове в една
година (%);
KP – изпарението от свободна
водна повърхност (mm);
R – сума от среднодневния
дефицит на налягането на
водните пари за периода (HPa).

По отношение на климатич-
ната си характеристика през по-
ливния период (май-август) годи-
ните на изследването покриват
широк спектър от изключително
влажна до суха и от много хладна
до гореща година (Таблица 1),
въз основа на което може да се
счита, че получените резултати
по отношение водопотреблението
на присадените резници през по-
ливния период са представителни.

The biophysical coefficients
Z, ETC, KP and R were calculated
using the equation:

as for each of the coefficients the
meteorological factor F being
respectively:
Z – the sum of average daily
temperatures (°C) for the interval;
ETC – reference
evapotranspiration ЕТ0 (mm)
calculated by the formula of
Blaney and Criddle (1962):

where T – the average
temperature for the interval (°C), p
– the ratio of daylight hours for the
period to the total sum of daylight
hours for a year (%);

KP – the evaporation from a “Class
A” pan (mm);
R – the sum of the average daily
water-vapor pressure deficit of for
the interval (HPa).

According the climatic
characteristic of the experimental
years’ irrigation period (May-
August), they covered a wide
range from extremely wet to dry
and from very cool to warm (Table.
1). Therefore, the obtained results
regarding the nursery
evapotranspiration in the irrigation
period were representative.
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Таблица 1 Климатична характеристика на годините от 2007 до 2014 според
сумата на валежите, средната среднодневна температура и средната
максимална температура за периода май-август (поливният период)
Table 1 Climatic characterization of the years 2007-2014 according to the amount
of rainfall, the average daily temperature and the average daily maximum
temperature for the period from May to August (the irrigation period)

Температура TemperatureВалежи
Rainfalls Среднодневна
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Година
Year

mm % - °С % - °С % -

2007 206 60 Среден Medium 22.1 20 Средно горещ
Medium warm 29.2 17 Средно горещ

Medium warm

2008 117 89 Сух Dry 20.2 80 Средно хладен
Medium cool 27.3 56 Среден Medium

2009 174 77 Средно сух
Medium dry 20.2 84 Хладен Cool 27.4 52 Среден Medium

2010 252 36 Средно влажен
Medium humid 21.5 54 Среден Medium 27.1 61

Среден, средно
хладен Medium,

med. cool

2011 144 81 Средно сух - сух
Medium dry - dry 21.9 37

Среден, средно
горещ Medium,

med. warm
29.7 12 Горещ

Warm

2012 189 64
Среден - средно

сух Medium - med.
dry

21.0 67 Средно хладен
Medium cool 27.4 47 Среден Medium

2014 280 19 Средно влажен
Medium humid 18.4 97 Много хладен

Very cool 25.4 83
Средно хладен -

хладен
Medium cool - cool

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
Средните, средноквадра-

тичните отклонения и коефи-
циентите на вариация на стой-
ностите на изследваните биофи-
зични коефициенти за периода
2007-2014 г. са представени по
седмици след засаждането на
лозичките в Таблица 2 и
онагледени на Фигури 1, 3, 5 и 7.

The means, the standard
deviations and the variation
coefficients of the studied
biophysical coefficients for the
years 2007-2014 are presented in
Table 2 and illustrated on Figures
1, 3, 5 and 7 versus the weeks
after planting of the vines.
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Таблица 2 Средно, средноквадратично отклонение (STDV) и коефициент на вариация (CV) на стойностите на
биофизичните коефициенти Z, R, KP и KC по седмици след засаждането на лозичките въз основа на данни от
периода 2007-2014 г. (2008-2014 г. за KP).
Table 2. Mean, standard deviation (STDV) and coefficient of variation (CV) of the biophysical factors (Z, R, KP and KC)
values by weeks after planting the vines for the period 2007-2014 (2008-2014 for KP).

Среднодневна температура
Average daily temperature, ºC

Дефицит на налягането на водните
пари

Water-vapor pressure deficit, HPa

Изпарение от изпарител „Клас А“,
Evaporation from “Class A” pan, mm

Еталонна евапотранспирация,
Reference evapotransipration,  mm

Седмица
след

засаждане
Week after

planting Z STDV CV R STDEV CV KP STDEV CV KC STDEV CV

№ mm ºC-1 mm ºC-1 - mm HPa-1 mm HPa-1 - mm mm-1 mm mm-1 - mm mm-1 mm mm-1 -

1 0,249 0,114 0,46 0,716 0,624 0,87 0,374 - - 0,830 0,364 0,44

2 0,296 0,063 0,21 0,476 0,339 0,71 0,932 0,368 0,39 0,986 0,180 0,18

3 0,272 0,086 0,32 1,047 0,590 0,56 0,856 0,286 0,33 0,784 0,214 0,27

4 0,222 0,085 0,38 0,744 0,530 0,71 0,739 0,342 0,46 0,712 0,279 0,39

5 0,188 0,050 0,26 0,468 0,268 0,57 0,628 0,214 0,34 0,671 0,176 0,26

6 0,255 0,062 0,24 0,939 0,531 0,56 0,867 0,160 0,18 0,806 0,163 0,20

7 0,250 0,082 0,33 0,734 0,381 0,52 0,804 0,217 0,27 0,791 0,187 0,24

8 0,150 0,050 0,33 0,392 0,205 0,52 0,525 0,234 0,44 0,517 0,180 0,35

9 0,182 0,048 0,26 0,440 0,170 0,39 0,627 0,134 0,21 0,649 0,197 0,30

10 0,180 0,041 0,22 0,522 0,175 0,34 0,677 0,318 0,47 0,670 0,126 0,19

11 0,157 0,055 0,35 0,430 0,256 0,60 0,613 0,183 0,30 0,603 0,223 0,37

12 0,227 0,052 0,23 0,638 0,239 0,37 0,894 0,172 0,19 0,885 0,190 0,22

13 0,184 0,063 0,34 0,423 0,244 0,58 0,767 0,254 0,33 0,658 0,203 0,31

14 0,223 0,050 0,22 0,520 0,114 0,22 0,904 0,035 0,04 0,717 - -

Средно
Average

0,30 0.54 0,31 0,29
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Фиг. 1 Средни стойности и средноквадратични отклонения на коефициента
Z за периода 2007-2014 г. по седмици от датата на засаждането на лозичките
Fig. 1 Mean and standard deviation of the Z coefficient by weeks from the date of
planting the vines for the period 2007-2014

Фиг. 2 Стойности на коефициента Z в зависимост от сумата на
среднодневните (активните) температури на въздуха от датата на
засаждането на лозичките за периода 2007-2014 г.
Fig. 2 Values of the Z coefficient versus the sum of the average daily (active) air
temperatures from the date of planting the vines for the period 2007-2014
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Фиг. 3 Средни стойности и средноквадратични отклонения на коефициента
R за периода 2007-2014 г. по седмици от датата на засаждането на лозичките
Fig. 3 Mean and standard deviation of the R coefficient by weeks from the date of
planting the vines for the period 2007-2014

Фиг. 4 Стойности на коефициента R в зависимост от сумата на
среднодневните (активните) температури на въздуха от датата на
засаждането на лозичките за периода 2007-2014 г.
Fig. 4 Values of the R coefficient versus the sum of the average daily (active) air
temperatures from the date of planting the vines for the period 2007-2014



194

Фиг. 5 Средни стойности и средноквадратични отклонения на коефициента
KP за периода 2008-2014 г. по седмици от датата на засаждането на
лозичките
Fig. 5 Mean and standard deviation of the KP coefficient by weeks from the date
of planting the vines for the period 2008-2014

Фиг. 6 Стойности на коефициента KP в зависимост от сумата на
среднодневните (активните) температури на въздуха от датата на
засаждането на лозичките за периода 2008-2014 г.
Fig. 6 Values of the KP coefficient versus the sum of the average daily (active) air
temperatures from the date of planting the vines for the period 2008-2014
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Фиг. 7 Средни стойности и средноквадратични отклонения на коефициента KC
за периода 2007-2014 г. по седмици от датата на засаждането на лозичките
Fig. 7 Mean and standard deviation of the KC coefficient by weeks from the date
of planting the vines for the period 2007-2014

Фиг. 8 Стойности на коефициента KC в зависимост от сумата на
среднодневните (активните) температури на въздуха от датата на
засаждането на лозичките за периода 2007-2014 г.
Fig. 8 Values of the KC coefficient versus the sum of the average daily (active) air
temperatures from the date of planting the vines for the period 2007-2014
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По този начин стойностите
са удобни за ползване от опера-
тивна гледна точка, доколкото
са календарно обвързани. Ал-
тернативен подход е показан на
Фигури 2, 4, 6 и 8, където
стойностите на биофизичните
коефициенти са представени
спрямо сумата на средноднев-
ните (активните) температури,
доколкото температурата е
основен фактор по отношение
фенологията на растенията.

При три от четирите из-
следвани формули точността е
практически една и съща като
средният за поливния период
вариационен коефициент за
стойностите на Z, KP и KC е от
порядъка на 0.29-0.31. По-ниска
е точността, когато ЕТС се
определя въз основа на дефи-
цита на налягането на водните
пари, където СV = 0.54 за
стойностите на R. Вероятно
това е следствие от влиянието
на освежителните поливки, до-
колкото дъждуването влияе вър-
ху микроклимата на вкоренили-
щето и най-силно върху въздуш-
ната влажност. В подкрепа на
подобно предположение е по-
силното вариране в стойностите
и на другите биофизични коефи-
циенти през първата половина
на поливния сезон, т.е. когато са
прилагани освежителни поливки.

Получените резултати са в
съзвучие с тези, докладвани от
Давидов и Мотева (2010) и
Koumanov et al. (2010).

Thus the values are calendar
related and convenient for
operational use. An alternative
approach is shown in Figures 2, 4,
6 and 8, wherein the values of the
biophysical coefficients are
presented versus the sum of the
average daily (active)
temperatures, as far as the
temperature is a major factor
regarding plants phenology.

Three of the four studied
formulas (for Z, KP and KC)
showed practically the same
accuracy with coefficients of
variation, averaged over the whole
irrigation period, ranging from 0.29
to 0.31. The accuracy was lower
when ETC was evaluated based
on the water-vapor pressure
deficit, where CV = 0.54 for the
values of R. That was probably
due to the cooling microsprinkling
applied, because of its capability
to affect microclimate in the
nursery and in the greatest extent
the air humidity.

Such an assumption was also
supported by the greater variation
in the values of the other
biophysical coefficients during the
first half of the irrigation season,
i.e. when the cooling applications
took place.

The obtained results were
consistent with those reported by
Davidov and Moteva (2010) and
Koumanov et al. (2010).
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ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Установеното вариране в

стойностите на определените
биофизични коефициенти Z, KP и
KC е от един и същ порядък
(CVСР ≈ 0.30), т.е. изборът на
една от тези три формули за
изчисляване на ETС зависи най-
вече от метеорологичните дан-
ни, с които се разполага.

По-голямото e варирането
при стойностите на R (CVСР ≈
0.54), вероятно в следствие на
освежителните поливки.

Освежителните поливки
увеличават варирането в стой-
ностите и на останалите биофи-
зични коефициенти.

За пълното изясняване на
проблема е необходимо изслед-
ванията да се разширят и за-
дълбочат като се включи и фор-
мулата, препоръчвана от FAO в
Irrigation and Drainage Paper 56.

The estimated variation in the
values of the studied biophysical
coefficients Z, KP and KC was of
the same order (CVAV ≈ 0.30), i.e.
choosing one of the first three
formulas (using Z, KP and KC) for
ETC calculation should be based
mainly on the available
meteorological data.

The R-values showed greater
variation (CVAV ≈ 0.54), probably
due to the cooling applications.

The cooling applications
increased the variation in the
values of the other biophysical
factors as well.

For the full clarification of the
problem, further studies should be
extended deepened, including also
the formula recommended by FAO
in Irrigation and Drainage Paper
56.
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